
 

 

 

 

UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDNINGEN (REDOVISNING ENLIGT SVENSK 

KOD FÖR BOLAGSSTYRNING, PUNKT 9.1 OCH 10.3) 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska styrelsen i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) in-

rätta ett ersättningsutskott som bland annat ska ha till uppgift att under året följa och utvärdera 

program för rörliga ersättningar till bolagsledningen liksom tillämpningen av de riktlinjer för 

ersättning som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt-

ningsnivåer i Ahlsell. Ersättningsutskottet består av Kenneth Bengtsson (ordförande i ersätt-

ningsutskottet), Peter Törnquist och Magdalena Gerger. 

Styrelsen lämnar härmed enligt punkt 10.3 i Koden följande redovisning av resultatet av er-

sättningsutskottets utvärdering av program för rörliga ersättningar för bolagsledningen liksom 

tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fat-

tat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Ahlsell. 

Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen 

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den 

rörliga delen ska i normalfallet inte överstiga 80 procent av den fasta lönen. Ersättningsutskot-

tet har utvärderat de fastställda målen för den kortsiktiga rörliga ersättningen samt utfall för 

2017. Ersättningsutskottets bedömning är att ersättningen ligger väl i linje med aktieägarnas 

intressen och att den kortsiktiga rörliga ersättningen är viktig för att motivera och behålla med-

arbetare i Ahlsells ledning.  

Vid en extra bolagsstämma i bolaget den 16 oktober 2016 beslutade aktieägarna att införa 

långsiktiga incitamentsprogram. Programmen består av dels ett aktiesparprogram riktat till en 

bredare krets av anställda, dels ett teckningsoptionsprogram som riktar sig till ledande befatt-

ningshavare. Ersättningsutskottet har konstaterat att deltagandenivån i incitamentsprogram-

men varit hög. Även om programmen löper ut först om flera år gör ersättningsutskottet redan 

nu bedömningen att programmen bidrar till att motivera och behålla ledande befattningshavare 

samt till att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Ahlsells utveckling. 

Tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 

Enligt de nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är målsättningen 

med riktlinjerna att bolaget ska kunna erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och 

som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningsutskottet 

har funnit att riktlinjerna har givit Ahlsell möjlighet att rekrytera och behålla rätt ledande befatt-

ningshavare. Riktlinjerna har även bidragit till en välbalanserad ersättning till ledande befatt-

ningshavare. Ersättningsutskottets utvärdering visar också att riktlinjerna har tillämpats korrekt 

och att inga avvikelser har skett från dessa. Ahlsells revisorer har avgivit ett yttrande till styrel-

sen om att Ahlsell inte har avvikit från riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
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Ersättningsutskottet har, baserat på gjorda marknadsundersökningar, bedömt att Ahlsells er-

sättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga. 

_______________ 

Stockholm i mars 2018 

Ahlsell AB (publ) 

Styrelsen 

 

 
 


